
Školní  rok 2020/2021 

 

1. Důležité adresy a telefonní čísla  

 
Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-

venkov, příspěvková organizace 

Školní 447, 664 63 Žabčice 

 

IČO : 65264843 

Číslo účtu : 111 308 796/0300 

 
Mgr. Kateřina Maňák 

Svobodová, ředitelka 

Mgr. Beata Forbergerová 

Mgr. Hana Flajšingerová 

Mgr. Michaela Kouřilová 

Mgr. Markéta Uhlířová 

Mgr. Martina Mašterová 

Lenka Šuléřová, DiS. 

Ivana Zajícová 

Mgr. Hana Kudličková 

Ivana Zajícová školní asistent 

Lenka Šmoldasová 

Mgr. Markéta 

Tarczewska,Ph.D. 

Mgr. Ilona Surá 

Mgr. Petra Kadlecová 

Radovana Ludvíková 

Pavel Procházka 

reditelka@skolazabcice.cz 

 

forbergerova@skolazabcice.cz 

flajsingerova@skolazabcice.cz 

kourilova@skolazabcice.cz 

uhlirova@skolazabcice.cz 

masterova@skolazabcice.cz 

sulerova@skolazabcice.cz 

zajicova@skolazabcice.cz 

kudlickova@skolazabcice.cz 

zajicovasa@skolazabcice.cz 

smoldasova@skolazabcice.cz 

tarczewska@skolazabcice.cz 

 

sura@skolazabcice.cz 

psycholog@skolazabcice.cz 

stravovani@skolazabcice.cz 

prochazka@skolazabcice.cz 

web školy www.skolazabcice.cz 

Telefonní čísla, ředitelka  774 717 999 

Ředitelna, záznamník 547 234 436 

Školní družina 775 649 070 

sborovna 547 234 483 

jídelna 547 234 484 

 

 

Konzultační hodiny : 
 
Mgr. Kateřina Svobodová čtvrtek 10,00 – 13,00  

Pátek 7,30 - 8,00 

Mgr. Hana Flajšingerová Úterý 14,00-15,00 

Mgr. Michaela Kouřilová Úterý 12,00-13,00 

Mgr. Markéta Uhlířová Středa 13,00 – 14,00 

Mgr. Beata Forbergerová Úterý 7,15-7,45 

Mgr. Martina Mašterová Pondělí 13,00 – 14,00 

Lenka Šuléřová, DiS. Středa 15,30 – 16,00 

Ivana Zajícová Pondělí 14,30-15,00 

Mgr. Markéta Tarczewska, 

Ph.D. 

Pondělí 7,30-7,45 

Radovana Ludvíková Pondělí  13,00-14,00 

 

Po telefonické domluvě je možná osobní konzultace i 

v jiném čase či dni. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organizace školního roku 2020/2021 

Organizace školního roku 

 

Zahájení: Úterý  1.září 2020 

Podzimní prázdniny: Čtvrtek  29. října -  pátek  30. 

října 2020 

Vánoční prázdniny: Středa  23. prosince 2020 –

 neděle  3. ledna 2021 

Ukončení vyučování 

v prvním pololetí 

Čtvrtek  28.ledna 2021 

Pololetní prázdniny: Pátek 29.ledna 2021 

Jarní prázdniny:

  

Pondělí 22. února  – pátek 

26.února 2021 

Velikonoční 

prázdniny: 

Čtvrtek 1. dubna  2021 

Ukončení vyučování 

ve druhém pololetí 

Středa   30. června 2021 

Hlavní prázdniny: Čtvrtek  1. července  - úterý 

31. srpna 2021 

Období školního 

vyučování 2021/2022 

Středa   1. září 2021 

Dny ředitelského volna        :   21. a 22.12.2020 

 

Zápis do první třídy  :   Pondělí  12.dubna 2021 

Den otevřených dveří: :   9.4.2021 

Časový plán vyučovacích hodin: 

 

Rozvrh a čas výuky: 

1.-3.třída 

1.h 8,00 -8,45 

2.h 8,55 -9,40 

3.h 10,00 -10,45 

4.h 10,55 -11,40 

5.h 11,50 -12,35 
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4.,5.třída 

1.h 8,00 -8,45 

2.h 8,55 -9,40 

3.h 10,00 -10,45 

4.h 10,55 -11,40 

5.h 12,00 -12,45 

6.h 12,55 -13,40 

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny : 

 14.9.2020  16h 1.třída, 17h 5.třída 

 15.9.2020 16h 2.třída, 17h 3.třída 

 16.9.2020 16h 4.třída 

 23.11.2020 (rozpis bude později) 

 19.4.2021 (rozpis bude později) 

 V jiných termínech podle potřeb 

vyučujících 

 

 

3. Plánované akce ZŠ  a ŠD na školní rok 

2020/2021 

 
 

Foto prvňáci a celá škola 21.9. 

Foto Vánoce 7.10. 

Antropos 4 

Kyberšikana, 3.,4.,5.tř.   

Rozsvěcení vánočního stromu v Žabčicích 29.11. 

Mikuláš ve škole   4.12. 

Diagnostika 1.,2.třída 10.-11. 

Zahájení plav.výcviku 2.,3.tř. 12.11.  

 

 

Další akce podle epidemiologické situace 

 

 

Předběžný plán akcí školní družiny pro 

rok 2020/2021 

 
 Září –  Království Slunce -poznáváme okolí a 

nohy nás nebolí 

 Říjen - Tancování s hulahopem 

 Listopad – Uspávání broučků (loučení 

s teplem) 

 Prosinec – Adventní dílna, Školní akademie 

 Leden - Království vzduchu, Školní kolo 

recitační soutěže 

 Únor – Karneval  

 Březen –Království vody, Deskohraní 

 Duben – Království vody, Jarní tvořivá 

dílnička 

 Květen – Království půdy, Malování na 

chodník 

 Červen – Království půdy, Rozlučkový piknik 

v přírodě, Družinový jarmark 

 

 

4. Třídy a vyučující 

 
 

 

1.třída 

Počet dětí  :   29 
Třídní učitelka:   

Mgr. Michaela Kouřilová 

Asistent pedagoga: 

Ivana Zajícová 

Školní asistent: 

Ivana Zajícová st. 

Učitelky :    

Mgr. Martina Mašterová (HV) 

Mgr. Beata Forbergerová (ČJ) 

Mgr. Beata Forbergerová (PSPP) 

    

2.třída 

Počet dětí  :   21 
Třídní učitelka:   

Mgr. Beata Forbergerová 

Asistent pedagoga : 

Lenka Šmoldasová 

Učitelky :   

Mgr. Hana Flajšingerová (M)  

Mgr. Martina Mašterová (HV) 

Mgr. Michaela Kouřilová ČJ-Čt/Ps) 

Mgr. Beata Forbergerová (PSPP) 

 

3.třída 

Počet dětí  :   18 
Třídní učitelka:   

Mgr. Hana Flajšingerová 

Asistent pedagoga : 

Lenka Šuléřová DiS. 

Učitelky :  

Mgr. Markéta Tarczewska (AJ)   

Mgr. Martina Mašterová (HV) 

Mgr. Markéta Uhlířová (ČJ-Sloh) 

Mgr. Beata Forbergerová (PRV, PČ) 



Mgr. Beata Forbergerová (PSPP) 

 

 

4.třída 

Počet dětí  :   21 
Třídní učitelka:   

Mgr. Markéta Uhlířová 

Asistent pedagoga : 

Mgr. Ilona Surá 

Učitelky : 

Mgr. Markéta Tarczewska Ph.D. (AJ)    

Mgr. Martina Mašterová (HV, VL,PŘ)  

Mgr. Michaela Kouřilová (PSPP) 

 

5.třída 

Počet dětí  :   23 
Třídní učitelka:   

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová (ČJ) 

Asistent pedagoga: 

Mgr. Hana Kudličková 

Učitelky : 

Mgr. Markéta Uhlířová (AJ) 

Mgr. Hana Flajšingerová (LV) 

Mgr. Beata Forbergerová (PČ) 

Mgr. Martina Mašterová (M,VL,PŘ,HV,VV,TV) 

Mgr. Beata Forbergerová (PSPP) 

 

 

 

 

5. Školní družina  

 
Školní družina ve dnech školního vyučování tvoří pro 

děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem 

doma. Nabízí dětem možnosti aktivního využití 

volného času formou relaxace, odpočinku, tvořivých 

aktivit a sportovního využití. Pestrost aktivit v naší 

školní družině je cíleně směřována k osobnostnímu a 

sociálnímu rozvoji každého jedince. 

Náplň činností školní družiny se řídí ŠVP pro školní 

družinu, avšak bývá přizpůsobena zájmům a 

seskupení dětí. Činnosti s dětmi jsou prostoupeny 

prvky dramatické výchovy, jež podněcuje rozvoj 

pozornosti, soustředění, vnímání, a v neposlední řadě  

představivost, fantazii,  tvořivost a komunikaci ve 

všech složkách. 

 

Školné je 600 Kč na pololetí a platí se bezhotovostně 

v září a v lednu na pololetí (stejný variabilní symbol 

jako stravné) 

 

Rozvrh činností 

11,40 -12,15   oběd 

12,15 -13,00    odpočinková činnost 

13,00 -14,00    zájmová a rekreační činnost 

14,00 -15,00 zájmová a sportovní činnost (pobyt 

venku nebo ve sportovní hale) 

15,00 -16,30 zájmová a odpočinková činnost 

 

Vychovatelka : Lenka Šuléřová, DiS., vedoucí ŠD 

                         Ivana Zajícová 

Kapacita          : 60 dětí 

Provoz ŠD 6,45 –7,45, 11,40- 16,30 

 

 

6. Kroužky   

Začínáme 1.10.2020 

 
 

Pondělí Keramika 2.tř. 

Florbal 

12,30 

13,00 

Úterý Doučování M 

Keramika 1.tř.  

Doučování ČJ  

7,00 

12,30 

13,15 

Středa Keramika 3.tř. 

Deskové hry 

13,00 

13,15 

Čtvrtek Florbal 

Doučování AJ 

Rybář – sudý týden 

Keramika 

13,00 

13,15 

13,30  

16,30 

Pátek Florbal  13,15 

 

 

Kroužky organizované ŠD 

Pondělí Angličtinka 

Taneční 

12-12,30 

14-15 

Úterý Taneční 13-14 

Středa Sportovní 

Dramatický 

13-14 

14-15 

Čtvrtek   

Pátek Výtvarný 13-14 

 

7. Školní stravování  

V letošním školním roce 2020/2021 je vedoucí 

stravování školní jídelny paní Radovana Ludvíková, 

která prosí všechny rodiče, aby platili zálohy 

stravného včas. Pokud tedy budete mít jakékoli 

připomínky nebo dotazy ke stravnému, jídelníčku 

apod., obraťte se na ni.  

 



 

Stravné  

Stravné se platí zálohově, (již v srpnu se platí stravné 

na září). 

Částka na měsíc je 500 Kč, vyšší ročníky 560Kč. 

 Ti, kteří mají bankovní účet, mohou platit 

stravné trvalým příkazem, a to s datem 

splatnosti do 10. dne v měsíci. Tento trvalý 

příkaz si zřídí od srpna 2020 do května 2021. 

V červenci proběhne vyúčtování stravného a 

na účty budou vráceny přeplatky. 

 Ti, kteří nemají bankovní účet, mohou platit 

stravné složenkou. Placení je stejné jako u 

placení přes bankovní účet. Na začátku 

každého roku dostane strávník na vyžádání 

složenku. 

Omlouvání obědů  

Oběd si mohou rodiče žáků omluvit pouze v jídelně  

na tel. č.: 773380203 SMS zprávou do 08.00 hodin 

v omlouvaný den. 

/např. ve středu do 08.00 lze omluvit na středu…/ 

V SMS prosím uveďte: jméno a příjmení strávníka,  

datum dne, který chcete omluvit a od kdy do kdy 

žáka omlouváte a uveďte třídu žáka. 

Lze také oběd omlouvat emailem a to na adrese : 

stravovani@skolazabcice.cz. 

Žáci si mohou omluvit oběd přinesením omluvenky 

do jídelny ZŠ také do 08.00 hodin, kam musíte uvést 

stejné údaje jako v SMS. Omluvu lze zapsat přímo 

v jídelně a vhodit do krabičky k tomuto účelu určené.  

Pokud nestihnete oběd omluvit, můžete si ho 

vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 11,30 – 12,30 

hodin. Za oběd v jídlonosiči si zodpovídá rodič žáka. 

Pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole máte 

nárok na oběd, ostatní dny nepřítomnosti dítěte ve 

škole musíte omluvit ve školní jídelně. 

Stravování: 

Do jídelny odcházejí žáci společně pod dohledem 

učitele nebo vychovatelky.  

• Před vstupem do jídelny si každý žák důkladně 

umyje ruce, případně použije dezinfekci na ruce.  

• Při stravování bude jídlo a příbory předávat žákům 

pedagogický pracovník, bude zvýšené dodržování 

hygienických pravidel. 

• V jídelně sedí žáci odděleně po třídách a konzumaci 

jídla zbytečně neprodlužují. 

• Použité nádobí odnesou k odkládacímu okénku  

• Dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla. 

 

 

 

1.výdej 11,40 

2.výdej 12,35 

3.výdej 12,50 

 

 1. výdej 2. výdej 3. výdej 

Pondělí 2. třída 1. + 3. 

třída 

4. + 5. 

třída 

Úterý 1. třída  2. + 3. 

třída 

4. + 5. 

třída 

Středa 1. třída 2. + 3. 

třída 

4. + 5. 

třída 

Čtvrtek 1. + 2. třída 3. třída 4. + 5. 

třída 

Pátek 1. + 2. třída 3. třída 4. + 5. 

třída 

 

 

8. Školní poradenské pracoviště 

Na základě dlouhodobých trendů ve školství se na 

školách existence ŠPP doporučuje. Vzniklo tedy i od 

1. září 2014 na naší škole a zajišťuje poskytování a 

koordinaci preventivních, pedagogických a 

poradenských služeb přímo na škole. Všichni členové 

týmu ŠPP úzce spolupracují, jejich činnosti se 

prolínají. 

V loňském roce jsme měli práci školního psychologa 

dotovanou z projektu, letos patří naše velké dík 

našemu zřizovateli. 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci 

činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez 

souhlasu se je nedozví nikdo další. 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné 

poradenské a konzultační služby žákům, jejich 

rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při 

zvládání a řešení výchovných, vztahových a 

výukových potíží. 

Tým ŠPP pro školní rok 2020/2021 je tvořen 

výchovným poradcem, školním metodikem 

prevence, asistenty pedagoga, školním 

psychologem a školním speciálním pedagogem. 



Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své 

práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy. 

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a 

dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, 

SPC). 

Hlavní cíle Školního poradenského 

pracoviště: 

 přiblížení poradenských služeb 

poskytovaných ve škole žákům, rodičům i 

pedagogům 

 zkvalitnění péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a 

příprava podmínek pro úspěšnou integraci 

těchto dětí 

 prevence sociálně-patologických jevů 

(závislosti, agresivita, šikana, rasismus, 

sexuální výchova atd.) 

 vytvoření systému včasného odhalování 

problémových projevů chování ve školách 

 omezení školní neúspěšnosti a předčasných 

odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a 

dlouhodobá péče o děti s neprospěchem 

 posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané 

žáky 

 poskytování služeb kariérového poradenství 

společně s kariérovým vzděláváním a 

poskytováním informací o možnostech 

kariérového uplatnění po ZŠ 

 prohloubení spolupráce s ostatními 

poradenskými zařízeními 

9. Projekty 

Tento školní rok je zatím škola zapojena do projektů : 

A) OVOCE , ZELENINA a MLÉKO DO ŠKOL 

 Závoz  bude tedy každé LICHÉ PONDĚLÍ   

(vyjma  prázdnin a svátků). 

B) ŠABLONY III. 

Z šablon budou financovány doučovací 

 kroužky, projektové dny v ZŠ a školní 

asistent.      

C) PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO ŽÁKY ZŠ      

  

10. Provozní a hygienické podmínky 

Cizí budovy se pohybují v prostorách školy pouze 

v doprovodu zaměstnance školy. Vstup cizím 

osobám je povolen pouze s ochranou úst, roušce. 

Vstup do školy 

Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli 

doprovázejícím osobám.  

 Žáci jsou povinni: 

• po příchodu do třídy si musí každý umýt ruce 

(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) 

a případně použít dezinfekci na ruce. Hygienu rukou 

budou dodržovat po celou dobu pobytu ve škole 

(opakované důkladné mytí, dezinfekce). 

• Během pobytu ve škole nenavštěvovat žáky z jiných 

tříd a minimalizovat pohyb ve společných prostorách 

školy (vždy jen se souhlasem učitele). 

• Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích 

cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá 

ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest).  

Žáci vstupují do budovy školy po jednom, udržují 1m 

rozestupy, uklidí si věci do své skříňky a odchází do 

třídy.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by 

mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit. 

V případě, že při příchodu žáka do školy jsou patrné 

příznaky nákazy a žák přichází v doprovodu 

zákonného zástupce, žák nesmí vstoupit do budovy 

školy 

• V případě, že žák přichází bez doprovodu a jeví 

příznaky náznaky, třídní učitel zajistí umístění žáka 

do karanténní místnosti, oznámí tuto skutečnost 

vedení školy a neprodleně vyzve zákonného zástupce 

k bezodkladnému vyzvednutí žáka. Současně 

informuje zákonného zástupce, aby telefonicky 

kontaktoval praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu. 

• V případě, že se příznaky nákazy vyskytnou v 

průběhu přítomnosti žáka ve škole, pedagogický 

pracovník zajistí poskytnutí roušky sobě i žákovi a 

postupuje podle předchozího bodu. Před návratem do 

své třídy provede pedagog nezbytnou dezinfekci 

rukou. Po návratu do třídy zajistí větrání a dezinfekci 

pracovního místa žáka 

 

 



 

 

 

10. Informace na závěr: 
 

 Omlouvání žáků – o nepřítomnosti žáka by 

škola měla být informována již 1. den, 

nejpozději 3. kalendářní den. Po návratu žáka 

do školy musí zákonní zástupci písemně do 

omluvného listu doložit důvody žákovy 

nepřítomnosti s přesným vymezením její 

délky.  

 Nepřítomnost žáka v jednotlivých 

vyučovacích hodinách povoluje 

předem příslušný vyučující. 

 Nepřítomnost žáka ve více 

hodinách vyučování povoluje 

předem třídní učitel. 

 Nepřítomnost žáka v jednom a více 

dnech povoluje předem ředitelka 

 Mobilní telefony – žák mobilní telefon 

k výuce přímo nepotřebuje, proto tedy není 

nutné, aby ho do školy nosil. Chcete-li, aby 

žák telefon i přesto u sebe měl, během 

vyučování ho má vypnutý a zapíná ho jen 

v případě potřeby. Do školy si telefon a 

ostatní cennosti nosí na vlastní zodpovědnost! 

 Po 5. zapomenutí (DÚ či pomůcky) třídní 

učitelka píše do el.žákovské knížky 

upozornění rodičům. Za dalších 5 zapomenutí 

(celkem tedy 10) žák dostane výchovné 

opatření – Napomenutí třídního učitele. Po 

dalších pěti pak Důtku třídního učitele, dále 

Důtku ředitele školy, následuje snížená 

známka z chování na pololetním vysvědčení. 

Prosíme o kontrolu při domácí přípravě. 

 

 

 


